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SVARSTYTA TAUTŲ SĄ
JUNGOS REIKALAS. 

Perkratyta įvairus sąį'ungai 
pagaminti pienai. . 

AMERIKA--PASAULIO 
I IS. 

Bolševikų teroras Lietuvoje 
• '•' — • • • • • ' • • — • 

Žinios iš taikos Konfe 
rencijos 

Bus išklausyti ir lietuvių 
tautos troškimai 

BOLŠEVIKAI LAIKOSI 
LIETUVOJE.* 

Prieš juos nesuspėja pasi
traukti vokiečiai. 

LONDONAS, sausio 21.— Iš 
Varšavos pranešama, kad rusų 
bolševikai Lietuvoje menkai 
pažangiuoja, kadangi jiems 
kelia turi užtverę vokiečiai, 
tie patys, katrie tiems teroris
tams pirm kelių dienų pavedė 
Lietuvos sostinę Vilnitį. 

Voftečiai užtrunka su Gar
dino apleidimu. Tečiau vokie
čių gen. Faikenhayn jau iške
liavo i Suvalkus, gi gen. Hof-
fman nes i Karaliaučių. 

Kaip Lietuvoje, taip Ukrai
noje bolševikai skleidžia atsi
liepimus, jog jie ateina ten 
pravesti reikalinga tvarką. 

Tuo tarpu jų kareiviai ne
turi kitokių vėliavų, kaip tik 
raudonas, ant kurių stambio
mis raidėmis padėti parašai: 
"Tegu gyvuoja raudonasis te
roras !" '' Mirtis ne-darbinin-
kams-" 

Tokią tai jie tvarką šiandie 
platina Lietuvoje. 

Vilniuje bolševikai suėmė 
daugeli žmonių. Katrie galėjo 
išsipirkti, tuos jie paliuosavo. 
Išsipirkimui kaina buvo nus
tatyta nuo 50 ligi 50,000 rub
lių. Tad kas turėjo pinigų, tas 
galėjo išsipirkti ir dumti kuo-
toliausia. 

VISOSE SESIJOSE DALY
VAUS TIK PENKIŲ 

VALSTYBIŲ AT-
STOVAI. 

Bus išklausyti ir lietuvių 
troškiniai. 

Paryžius, sausio 21.— Kuo
met vakar vyriausioji taikos 
konferencijos taryba susirin
ko, pirmiausia imtasi peržiūri
nėti ir aptarti tautų sąjungos 
pienus. Priimta konkretinės 
propozicijos. 

TAIP SAKO ŠVENTOJO 

BOLŠEVIKAI MIN
TAUJOJE, į 

Vokiečiai jiems paliko amu
nicijos. 

TAVO ATSTOVAS. 

NEW YORK, 21.—Garlaiviu 
Lapland iš Europos atkeliavo 
arkivyskupas Bonaventūra 
Carretti, popežiaus reikalų 
pasekretorius. Jis atkeliavo re
prezentuoti Špentąjį Tėvą kar-

Londonas, sausio 20. — Iš 
Vokietijos pranešta, jog vokie-

Kurlandijos sostinės.važiuoju New Yorkan 18 sausio; laivų Lorraine". 

DIDELI UNGARIJOS NUO 
STOLIAI. 

Londonas, sausio 21.—Unga-
rijos valdžia oficijaliai pas
kelbė savo armijos nuostolius 
karės metu. Ir taip: 

Užmušta 24,000 oficierių ir 
815,000 kareivių. 

Sužeista 41,000 oficierių • ir, 
1,900,000 kareivių. 

Pražuvo ir nelaisvėn paimta 
22,000 oficierių ir 150,000 ka
reivių. 

PASKYRĖ ATSTOVUS TAI-
KOS KONFERENCIJON 

Basle, sausio 21.—Iš Berly
no pranešama, jogei vokiečių 
valdžia taikos konferencijon 
atstovais paskyrė grafą von 
Brock\vorff-Rautzan ir Schei-
clemann. 

Šitų atstovų svarbiausioji 
užduotis pasidarbuoti, kad tal
kininkai suspenduotų visokius 
ant Vokietijos užkrautus eko
nominius reikalavimus ir vi
sas abelnai nepakeliamas ar-
rnisticijos sąlygas/ 

Be kitko, atstovai būtinai 
"reikalaus kolionijų' sugrąžini
mo Vokietijai. 

Paryžius, sausio 21.— Talki
ninkų atstovybės taikos kon
ferencijai pagamino patvarky
mą arba taisykles, kurias da
bar leido paskelbti. 

Tų taisyklių pirmajam pos
me pasakyta, jog taikos kon
ferencijos visose sesijose turi 
balsą tik šitos penkios valsty
bės: Suv. Valstijos, Britanija, 
^raneuzija, Italija ir Japoni
ją. Į įvairias komisijas taippat 
ineina tų valstybių atstovai. 

Visos kitos šalys, kurios ka
riavo prješ Vokietiją ir visos 
tos, kurios turėjo pertrauku
sios diplomatinius susinėsi
mus su Vokietija, dalyvauja 
tik tose sesijose, kurių metu 
bus apkalbami ji) reikalai. 

Visų neutralių ir naujai tve
riamų šalių atstovai savo 
troškimus praneš konferenci
jai gyvu žodžiu arba raštu tik 
tokiose sesijose, kuomet bus 
svarstomi tų šalių klausimai. 

Tad taikos konferencija iš
klausys ir Lietuvos atstovybės 
troškimų. Kadangi visoms 
tautoms yra pažadėta nepri
klausomybė, tad ir Lietuva tu
rės gauti laisvę. / 

Išvakaro tautų sąjungos pa- g ^ ^ ^ r a u k s i n i a m j u 
gaminti pienai buvo diskusuo- u;i;^„;« 

.« TTT'I • Dmejuje.-
jam! prezHlento Wilsc.no reti- m ^ Mro p o p e f i l l u s 
dencyoje, Murato rūmuose, a t s t o v a s ^ ^ l£SZ 
kur buvo atėję pienų autoriai k f l m s . ^ 
Leon Burgeois ir gen Smuts.j . „M nĄfau, pakfcu. 
be to dar lordas Robert Cecil. ' . „ *„A«*IT mA„^ ui *W4„4s!c>1,vai> « » J ^ P " » ' « W ^ W 

Prezidentas Wilsonas pats " a " f ^ į 1 ^ ' ^ " " W s t o dalysa pakilo dideli 
daug darbuojasi tame reikale, g >l*įfr S 2 S r ^ ^ " ^ « * * 
J,s daugiausia la.ko pasven-, , p d a a ^ k e ^ U u 
m tautu sųjungos ,knngi. | į į ^ J S į į « uolumu ir 

ciai i s 
Mintaujos pasitraukė ir šitą 
tuojaus užėmė rusų bolševikų 
kariuomenė. • 

Pasitraukdami vokiečiai 
bolševikams paliko daugelį 
amunicijos ir karės medžia
gos, kurios nevaliojo su savi
mi pasiimti. 

Kuomet miestan inėjo bol
ševikai, tuojaus kai-kurįose 

dinta. 

mui. 
Tautų Sąjungoje svarbiausia 

<doma norima atkreipti į tai, 
idant mažosios tautos nebūtų 
ekonominėje ir finansinėje di
džiulių valstybių intakoje, ar
ba, kitaip tariant, suvaržyme. 

Toksai mažųjų tautų ap
saugojimas yra labai svarbus 
daiktas. V 

, . • • J 

» 
SVARSTYTA R U S U O S v 

REIKALAI. 
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ĮVYKO ATSTOVŲ RINKI
MAI VOKIETIJOJE. 

Neapsiėjo be riaušių kaiku-
riuose miestuose. — 

Berlynas, sausio 21.—Praei
tą sekmadienį kaip čia, taip 
visoj Vokietijoj, įvyko atstovų 
steigiamąjin parlamentan rin
kimai. Pranešama, kad žmo
nės, ypač moterys, labai skait
lingai dalyvavo rinkimuose 
(balsavimuose). Oras pasitai
kė labai gražus. 

Berlyno gyventojai padirė 
protestą prieš sumanymą, kad 
steigiamasis susirinkimas ga
lįs įvykti bile kokiam mieste 
ir nebūtinai Berlyne. Gyven
tojai reikalauja, kad susirin
kimas įvykti tiktai Berlyne. 

Provincialiuose miestuose 
rinkimų dienoje įvyko riaušių 
ir kai-kur kruvinų susirėmi
mų. Kaikur bolševikai sunai
kino balsavimo vietas. 

Leipzige paskelbta generalis 
streikas. Sustreikavo darbi
ninkai prie gazo ir vandens 
įstaigų. 

Kalbėjo prancūzų ambasado
rius Rusijoje. 

Paryžius, sausio 21.—Vakar 
be kitko vyriausioji taikos 
konferencijos taryba svarstė 
Rusijos klausimą. Prieš tary
bą-buvo pakviestas nesenai iŠ 
Rusijos sugryžęs prancūzų am
basadorius Noulens. Šitas pa
sakojo apie stovį Rusijoje. 

Šiandie taryba* susirenka 
10:30. Apie stovį Rusijoje kal
bės Danijos pasiuntinys Pet
rograde. 

PASIKORĖ SENIS. 

Philadelphia, Pa., sausio 21. 
—Čia savo namuose pasidarė 
galą pasikardamas 100 metų 
amžiaus Frederick Layton. 

dvasia; jog* aš pilnai sutinku 
su jų kiltais idealais ir paki
liais laisvės ir teisybės prin
cipais.' 

"Amerika šiandie yra viso 
pasaulio viltis. Tegu Dievas 
laimina ir apteikia gerybėmis 
tą kiltą tautą 1 . 

MIRĖ ANGLIJOS KARA
LIAUS SUNŪS. 

— 
L E N K U O S MINISTERIŲ 

KABINETAS 
. . . . . 

Varšava, sausio 21.— Paga-
liaus sutvertas naujas koalici-
jinis Lenkijos m misterių ka
binetas. , < 

Premjeras ir užsienių reika
lų ministeris — Paderewski. 

Vidujinių reikalų — Wo-
jciechowski. 

Komercijos — Honcia. 
Finansų — Englich. 
Viešojo sveikumo — Janis-

zeAvski. 
Komunikacijos — Eberhar-

ui. 
JĮ 

Pastos ir telegrafų — Lindg, 
Žemdirbystės — Janicki. 
Darbo — Iwanowski. 
Dailės — Przesmycki. 
Mafsto — Minkiewicz. 
Teisdarystės — Suinski. 
Viešųjų darbų — Pruchnik. 
Užsienių reikalų ministeri

joje Paderewski turi penkis 
asistentus. 

Sacramento, sausio 20. — 
Federalis teisėjas Rudkin pas
kyrė bausmę 43 industrijalis-
tams, kurie andai prisiekusių
jų teisėjų atrasti kalti už'suo-
kalbiavimą prieš vyriausybę. 

Visi nubausti nuo *h ligi 10 
metų kalėjimo, ty. vieni gavo 
mažiau, kiti daugiaii. 

• v 

Ėjo jis 14 metus antžiaus. 
Londonas, sausio 20. —^Pra

eitą šeštadienį čia mirė. Angli
jos karaliaus jaunesnysis su
nūs, princas John. 

Ofieijalkim pranešime sako
ma, jog jis iš jaunų dienų bu
vo epileptikas^. 

* 

43 INDUSTRUALISTAI NU
BAUSTA KALĖJIMU. 

Lietuvos Atstovybė" Paryžiuje 
Tautininkų skleidžiamos paskalos Am. Lie|i. Tarybos su

važiavime rasta be pamato. P-a s f B. F. Mastauskas apšmeiž
tai. Ką tik gauta iš Paryžiaus sekama kablegrama, p. B. Mas
tą asko siųsta: 

"Atstovybė iš Vilniaus pribuvo Paryžiun. Atstovybei 
pi inininkauja kun. K. Alšauskas, nariai: adv. Rosenbaum. 
Listuvos užrubežinių reikalų vioe-ministeris, Daujotas ir Se-

£Uf i k a , Tarybos nariai* Adv. J. Gabrys yra misijos generaliu 
se'cretorium. Kiti misijos nariai atvažiuoja. Siųskite pinigų. I$r 

Iš to pranešimo aišku, kad p. B. Mastauskas ir visa Am. 
Li?t. Tarybos delegacija, su kun. J. Dobužiu ir p. K. Pakštu, 
gerai ir pasekmingai veikia Lietuvos nepriklausomybei. 

Am. Liet. Taryba siųs atstovybei Paryžiuje reikalingų pi-
nlrrų. Kolonijos, surinkusios pinigų, tuojaus privalo siųsti 
T F utos Fondo centran, kad but galima Lietuvos nepriklauso
mybės reikalus, aprūpinti. 

K. česnulis, A. L. T. Sekr. 

J A U VEIKIA TAIKOS 
KONFERENCIJA. 

Pirmininkauja Prancūzijos 
premjeras. 

j ' 

-

. , 

NUBAUSTA KALĖJIMU. 

Paryžius, sausio 20. — Tai
kos konferencija formaliai ati
daryta praeitą šeštadienį po 
pietų, kaip apie tai pirmiau 
buvo pranešta. , • 

Konferenciją atidarė Pran
cūzijos prezidentas Poincare. 
B ė g d a m a s kalbą jis į konfe
rencijos pirmininkus ^ k v i e 
tė prezidentą Wilsoną. Bet 
šis paskui kalbėdamas pirmi
ni įkystę pasiūlė prancūzų 
premjerui Clemenceau. Ši*tą 
pf-tvirtino visi kiti atstovai. 

Tad taikos konferencijos 
pii-mininku ir paliko premje
ras Clemenceau. 

Paskelbta programa. 
Po visų oficijalių kalbų pa

skelbta konferencijos progra
ma, ty. praneštą, kdkie reika
lai pirmiausia bus svarstomi. 

Praeitą šeštadienį bondsų 
klastuotojas Millard H. Cut-
ter teismo nubaustas kalėji-
man nuo 1 ligi 14 metų. . 

• . . . . . . . — - f 
— Londonas, Sausio 18. — 

Vokiečiai iš nelaisvės paRuo-
savo 158,431 Anglijos karės 
nelaisvių. / 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.8.S.) . 

1. Presid. Wilaono miegamasis kambarys Murato rezidencijoje, Paryžiuje; 2. Paimti ne
laisvėn bolševikai Šiaurinėj Rusijoj; S. P i m u t i n i s amerikoniškas arklys geria iš Vokieti

jos opės Rhine. 

ko jo paniekinimo it apsaugoti 
civilizaeiją , \ 

Kaizeris kaltas už karę. 
Taikos konferencijon pri

statyta visa eilė dokumentų, iš 
kurių konferencijos atstovai 
aiškiai patirs, kas kaltas už 
šios baisios karės pakėlimą. 

Prancūzija savo surinktais 
dokumentais prirodė, jog už 
Irn.rc visa atsakomybė puola 
Dit buvusio vokiečių kaizerio. 
Tai patvirtina prancūzų juris
tai, tarptautinių teisių žino
vai ir aiškintojai. 

Juristai sako, kad buvęs 
kaizeris Vokietijoje yra buvęs 
augščiausios valios išreiškė-
jas, ty. viskas. Viskas buvo 
veikiama ir atlielcama sulig jo 
paliepimų ir noro. 

Bx-kaizerio nežmoniškumas. 
Prancūzai turi ištraukas iš 

•M v 

buvusio kaizerio laiško, rašy
to Aiistrijos, imperatoriui ka--
rės pradžioje. < 

Štai tos ištraukos: 
44 Mano siela baisiai susopė-

Ir taip: , -> Įfa> tečiau viskas turi but pa-
1. Kas yra atsakomas už si-

• tą karę. 
2: Kokia atsakomybė krin

ta už atliktas piktadarybes 
karės metu. 

3. Pravedimas įstatymo, 
kure paliestų ir apdraustų vi-
sii šalių darbininkus. 

Konferencijos pirmininkas 
kr lbėdamas pažymėjo, kad 
kaip veikiai viršminėti klausi
mai bus aptarti ir išrišti, tuo-
faet seks klausimas apie tautų 
sąjunga, kuri turės but Įkū
nyta, y 

Gražiai atsiliepė apie 
Ameriką. 

Prezidentas Poincare kalbė
damas paminėjo visas šalis, 
kurios stoja karėn ir prisidė
jo prie Vokietijos suklupdy-
mo. Jis pagyrė Angliją, Itali
ją ir kitas ftiažesneš šalis. Da
vė kreditą kaip ve Graikijai ir 
Rumunijai. . 

Bet, ant galo, pažymėjo, kad 
uz šios karės vaisius talkinin
kai daugiausia turi būti dė
kingi Suv. Valstijoms. 

Tad Poincare -prancūzų tau
tos vardu 'pasveikino prezi
dentą Wilsoną ir Suv. Valsti
jas. Išreiškė Amerikai dideli 
dėkingumą. 

Tarp kitko jis sakė: 
44 Amerika, Europos duktė. 

persikėlė per vandenyną gel
bėti savo motiną nuo vergjiš-

vesta ugniai ir kraujui. Vy
rai, moterys ir seneliai be jo
kio pasigailėjimo turi but 
skerdžiami, niekur neturi but 
palikta savo vietose nei me
džiai, nei triobesiai; viskas tu
ri but naikinama. 

44 Su tokia teroro metodą 
veikiant prieš išsigimėlius 
prancūzus bus galima karę pa
baigti į porą mėnesių. « 
žmoniškos kariavimo metodos 
karę gali prailginti ilgiesiems 
metams." 

Taip baisiai rašė buvusis 
kaizeris. Ir tą darė savo var
du, kito neliepiamas. 

Toliaus juristai tvirtina, jog 
buvusį kaizerį galima atsiimti 
iš Olandijos ir patraukti atsa
komybėn. Nes jis nėra ten 
joks politiškas pabėgėlis. 

PENKTOJI LAISVĖS PAS 
KOLA BUS PASKUTINĖ. 
Washington, sausio jJl.—Pi-

nigyno sekretorius Glass pra
nešė, jog penktoji Laisves 
Paskola — "Vietory Liberty 
Loan", busianti paskutinė. 
Paskolos kampanija, regis, 
prasidėsianti balandžioje pra-
Ižioje* Išnešianti 5 ar 6 mili-
iardus dol. 

Jei vyriausybė norėsknti 
pravesti dar daugiaus paskolų 
ateityje, tad bondsus parduo-
sianti t ik bankoms. 

http://Wilsc.no
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Amerika ir Blaivybe 
» . — i—n — . — B • • • 

1 Vienuolikta lapkričio 191S 
Amerika įveikė vokiečius; še
šiolikta sausio 1919 m. Su
vienytos Valstijos parbloškė 
dar didesnį ir dar sunkiau 
įveikiamą priešą: svaigalus. 
Šita antroji pergalė neprari
jo nei žmonių gyvasčių, nei 
milijardų. Ji tik pareikalavo 
atsižadėti skanaus gėrimo. 

Didelės dvasios buvo žmo
gus, kuris pasakė: "Gal ne
sunku yra žmogui atsižadėti 
turto, bet sunku atsižadėti 
savęs." Kiti nei turto nepa-
jiegia atsižadėti. Suvienytos 
Valstijos pasirodė mokančios 
atsižadėti savo įpročio kar
tais linksmoje draugijoje 
upą pakelti gėrimu. 

Didės viešpatijos tojaus 
daiktus padarydavo vieno 
žmogaus įsakymu iš viršaus. 
Amerikos viešpatija tų įvy
kino demokratišku būdu. Iš-
pradžių 2-3 senato ir atstovų 
buto priėmė sumanymą į-
'traukti blaivvbe į Amerikos 
-Konstituciją. Paskui kiekvie
nos valstijos įstatymų davė
jai apsvarstinėjo tą sumany
mą skyrium. Valstijų yra 48, 
tat reiškia keturiasdešimt s aš
tuonis kartus sumanymas 
persvarstoinas iš naujo. Kad 
jis įvyktų, trys dalys valsti
jų turi pritarti. Ketverge, 16 
jiusio trisdešimt šeštoji val
stija—Nebraska išreiškė savo 
Pritarimą, todėl blaivybė bus 
įtraukta į Amerikos Konsti
tuciją. Trumpu laiku pritars 
ir likusios valstijos. Jau 
joms dabar negražu ir nenau
dinga butų priešintis. 
* Didėlis yra skirtumas tarp 
Uuosos ir priverstinos dory
bės. Blaivybė Suvienytose 
Valstijose bus priverstina 
Jiems, kurie jos neturės iš sa-
$o liuosos valios. Žinoma, la
bai džiaugtumės, jei visi A-
iuerikos žmonės butų liuosa 
valia blaivus, bet to nesant, 
pasidžiaugsime ir mažesniu 
daigtu — priverstinąja blai
vybe. 

Ypač džiaugiamės už tuor 
nekaltus kūdikius, kurie turė
davo vargti dėlto, kad jų tė
vas savo laisvę sunaudodavo 
saliunams šelpti. Džiaugiamės 
tįž tas moteris, kurios baisiau 
Degu baudžiavą vargdavo del-
#o, kad jų vyrai mėgdavo iš
sigerti. Džiaugsimės ir už tuos 
vyras, kurių pačios maukdavo 
baltakę su rudžiu. 

Chicagos lietuviams užeina 
suhkus klausimas, kur jie pa
dės tą pustrečio milijono do-
lierių, ką pragerdavo kas me
tai? Gal susipras našlaičiams 
namą pasistatyti, lietuvišką 
kolejgiją įsikurti. 

Vieno daigto baugu, — 
kad viešos girtybės vietą ne
užimtų slaptoji,kad neatsirastų 
slaptų degtinės virėjų, kad ne
pradėtų žmonės gerti dar 
kenksmingesnius už degtinę 
alkoholio surogatus. Tai-gi vi
suomenės uždavinys yra pasi
saugoti šito baisiausiojo prie
šo. 

Bukime mes išmintinga ir ci
vilizuota tauta: nebus viešų 
saliunų, tenebuva nei, slaptų 
svaigalo dirbtuvių. Bepig, kad 
visos trys lietuvių. partijos 
pabandytų sutarti apsaugoti 
savo tautiečius per savo laik 
rašeius. Nereikėtų nei kongre
sų, nei atstovų, nei ginčų. 

ir Ameri
kos Oficieriai. 

Laikraščiuose buvo pusiau 
pasaka, pusiau pranešimas, 
kad dešimts Amerikos ofieie-
rjų, susėdę i du automobiliu 
Naujų Metų vakare, paliko sa
vo stovyklas, nuvažiavo į O-
landiją, pasiekė Amerungen ir 
ketino suareštuoti buvusį vo
kiečiu kaizerį. Tas jau buvo 
.beapsiimąs keliauti su Ameri
kos oficierais į jų stovyklą, 
tik statė kaikurias sąlygas. 
Oficieriai. nenorėdami baus
mės už išdykumą, pajutę olan
dų sargybą ateinant, susėdo į 
automobilius ir pardūmė na
mo. 

Ne vienoje Europos armijo
je oficieriai nebūtų bandę da
ryti šitokį tlaigtą be savo vy
riausybės žinios. Amerikos 
armija jauna; tai neturi išsi
dirbusių tradicijų, dėlto čia 
viskas galima. 

Tečiaus ir tose aplinkybėse 
visa istorija išrodo veikiaus 
lyg pramanyta pasaka. Bet 
laikraščiai ją sužinojo iš vieno 
oficierio, dalvvavusio išdvku-
me ir patikrino iš kitų šaltinių. 
Tai rodos, kad atsitikimas ne
pramanytas. Žinią paduoda 
Londono Daily Express. Iš 
jo gauna patirti ir kiti. 

Jei-gu taip butų buvę ištik-
rųjų, kad dešimts Amerikos 
ofieierių butų pasiekę kaize
rio buveinę, tai to atsitįkimo 
e prašyme nebūtų apsėję be už-
tvlėjimo. Užtvlėta-gi butu tat 
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visa kas yra svarbiausia, kas 
gali turėti reikšmę pasaulio 
politikoje. 

V7ILS0NAS GAVO DAUG 
DOVANŲ. 

SEE 
0ITX 
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Ko nusigandote, mažatikiai? 
Nejauku buvo' Galilėjos 

Žvejams, kada jų galingas ir 
mylimas mokintojas miegojo 
laive, o pašėlęs vėjas blaškė 
silpną laivelį po jurą. Irklai 
retai siekė vandenį, burių ne
galima buvo ištiesti, piktos 
bangos skaldė laivo šonus ir 
vairas negalėjo jo suvaldyti. 
Nusigandę Apaštalai pažadi
no Jėzų, šaukdami: ^Viešpa
tie, gelbėk: jau skęstame* \ 
Jis jiems tarė: "Ko nusigan
dote, mažatikiai f" Paskui jis 
sustabdė vėją ir nutildė aud
rą. 

Gana panašus atsitikimas 
buvo ir lietuviams pereitos 
savaitės pabaigoje. Pikti vė
jai visu smarkumu putė, kad 
Mastauskas parduoda Lietuvą 

J lenkams, kad Amerikos dele
gatai niekam netikę, kad 
Prancūzija pavedė Lietuvą 
lenkų globai. Prie to dar an
gliškieji Amerikos laikraščiai 
paleido paskalą, buk Lietuvos 
prezidentas prašęs, kad lenkų 
kariuomenė užimtų Lietuvą. 
Tą girdėdami daugelis žmonių, 
ėmė rėkti: "Skęstame". 

Ir riksmas pasirodė per-
greitas. Lietuva neturi pre
zidento, tik turi prezidijumą. 
To nežinojo tas. žmogus, ku
ris per anglų laikraštiją leido 
melą, buk Lietuvos preziden
tas prašė lenkų kariuomenės 
pagelbos. 

Amerikos delegatai* į Euro
pą pasirodė besą geri. Pil
domasis Tarybų Komitetas, po 
jųdviejų susirinkimo New 
Yorke 16 sausio, 1919 m. pri
pažino, kad triukšmas sukel
tas prieš juos neturi pamatų. 
Faktai parodė da daugiau ne-' 
gu Komiteto ištarmė. Tie de
legatai padarė, kad Prancūzi
joje politika prasiblaivė, kad 
Lietuvos ambasada atvažiavo 
į Paryžių. Ta ambasada at

stovauja įvairius Lietuvos gy
ventojus. Joje yra katalikų 
atstovas, kanauninkas Kastan
tas Ališauskas, joje yra žydų 
atstovas Bosenbaumas, joje y-
ra liberalų — tautininkų pa
žiūrų žmogus, advokatas J. 
Gabrys. ' 

Beguliarei atstovybei atva
žiavus nuo reguliarės valdžios 
iš Lietuvos, amerikiečiai dele
gatai jaučiasi savo uždavinį 
atlikę ir grįžta kiekvienas prie 
savo reikalų. Advokatas Mas
tauskas važiuoja į Ameriką. 

Jis; nebuvo pardavęs Lietu
vos lenkaiųs, nes pačiu di
džiausiu sunkenybių laiku sa
kė, kad visomis jėgomis visi 
remtume Wilsono sumanytą 
Tautų Sąjungą, idant nereikė
tų būti po lenkų valdžia. Mas
tauskas nebuvo sugriovęs lie
tuvių ministerijos, susidariu
sios tėvynėje. Mastauskas, 
ant galo, dirbo išvien su kun. 
Vilimavičium, kuris kuola-
biausiai bijosi, kad kas tos 
ministerijos nesugriautų. 

Tai-gi politiškoji audra, ku
rios taip buvome nusigandę, 
perėjo; bangos nurimo, debe
sys išsisklaistę, tįktai profesi-
jonalai pusliai dar nesiliauja 
leidę vėjo. Bet to. vėjo kva
pas, turbūt, ir jiems patiems 
neilgai patiks. Visuomenė 
žinos, kad jie mėtė akmenis į 
galvas ir purvus į veidus 
naudingiems .darbininkams 
pačioje sunkiausioje jų išga
ningo darbo yalandoje, kad 
daugiausiai pakenkė prieš* pa
tį galą. Laimė vis*gi, kad dar
bas netapo sutrukdytas, kad 
Lietuvos ambasada atvažiavo 
į Paryžių. Tat reiškia, jog 
Prancūzija pripažino Lietuvos 
valdžią. Veikiai tą patį pa
darys ir kitos talkininkų val
džios. 

Kun. A. Vilimavičiaus laiškas 
Kun* J* • v* 

Jų parveržimui reikės vieno 
laivo. 

Paryžius, sausio 21.— Pre
zidentas \Vilsonas ir jo žmona 
Paryžiuje, Anglijoje ir Itali* 
joje yra gavusiu labai daug 
visokių dovanų. 

Tarpe anų yra daugelis di
delės vertės. Bet yra ir menkų. 
Pastarąsias jiedviem indavė 
daugiausia vaikai 

Bet prezidentas, kaip anas, 
taip kitas dovanas lygiai 
brangina. Nes jos visos paeirta 
nuo žmonių širdingumo*. 

Visas dovanas pargabenti į 
Suv. Valstijas beveik reikės 
atskiro laivo. *Dalis tų dovanų 
bus padėta Baltuose Rūmuose 
Wasbingtone. Nes ne visos 
dovanos yra personalės. Taip 
bent tvirtina pats preziden
tas. 

• 

TOKITI KARAS TAUfT. 
SfO ŽENKLELIUS (W.gJ) . 

Aš Tamistai tiek prirašiau 
visokių laiškų, kad neturėsi 
nei kur .dėti. Mat toks mano 
gyvėnimas,kad krutu ir krutu. 
Gal kada nors sulauksiu pasil-
sio valandos. 19 gr., 1918 m. 
pasiunčiau Tamistai kablegra-
mą, prašydamas atsiųsti 5,-
000 dolierių — apie 25,000 
prancūziškų frankų. Mat, ka
da aš atvažiavau į Paryžių, 
tai tuojaus suradau p. Mas-
tauską, p-lę Pouvreau ir inži
nierių Ernestą Gaivanausitj, 
prov. Pletakį ir p. Pautienį, 
kurie seniaus čia, Paryžiuje, 
gyveno^ Sujudinau visus. Aš 
apsigyvenęs pas vieną kunigą 
prancūzą, kuris patsai dirba 
rusų krašto komisijoje su 6 
profesoriais katalikų univer
siteto, įtraukiau, juos į* masų 
tautos klausimą. Jie atidarė 
man visas duris. Jie baigia 
tverti Prancuzų-Lietuvią. Ko
mitetą Lietuvos reikalams 
ginti, į kurį įeis žinomiausi 
Prancūzijos žmonės. Jie lan
kosi su manim kartu po 
svarbiausias redakcijas ir to
kiu būdu nukertame lenkų į-
teknię ir lenkų teikiamas me
lagingas žinias apie Lietuvą. 
Po dešimties dienų mano dar
bo jau gavome leidimą, kad 
Lietuvos atstovai atvažiuotų 
prie AMjąntų valdžių. Ir pa
lengvino susinėsimą su Švei
carija jįr Švedija. Prikalbėjau 
p. Mastauską atidaryti Lie-
trtfvių Informacijos Biarą. Tą 
sutiko, bet nenori leisti laik
raštį prancūzų kalboje su tik
slu siuntinėti kasdieną į pran
cūzų, laikraščius vjantda* įnias 
apie Lietuvą. Atsisaką tu4>mt, 
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KUNIGO VHIMAYIBAUS 
LAIŠKAS P, A, VAL

DEMARUI, 
i- r 

Profesoriui Valdemarui, Mi
nistrų Tarybos Pirrmninkui. 

Ponas Pirmininke: Skubi
nuosi pranešti jums, kad jau 
galite siųsti lietuvius įgalioti
nius pas Talkininkų valdžias: 
Angliją, Ameriką, Italiją ir 
taipgi delegatu* į Tajkos 

Butų geistina, kad vienas 
lietuvis vyskupas butų v tarp 
delegatų į Taikos Konferenci
ją. Jeigu vyskupas negalėtų 
būti tarpe delegatų, tai vis-gi 
butų reikalinga, kad nors vie
nas .vyskupas atvažiuotų į Pa
ryžių užmegsti santikius su 
prancūzų dvasiškija ir tartis 
apie siuntimą lietuvių stu
dentų į Prancūzijos kolegijas 
ir universitetus. 

Jeigu nebūtų galima susyk 
išsiųsti atstovybę prįe pran
cūzų valdžios, tai ar negalėtu
mėte duoti diplomatinius \-
galiojimus p. inžinieriui Er
nestui Galvanauskui, p. advo
katui Mastauskui ir man, nes 
mes gyvename Paryžiuje. 

Delegatai ir vyskupai, jei 
jife tapo pasiųsti, galės atke
liauti per Švediją arba per 
Šveicariją. 

Be mažiausio atidėlioju 10 
kreipkitės prie Prancūzų Val
džios ir teikitės taip-pat man 
pranešti žinių per komendan
tą p. R. Pinon, užrubežinių 
dalykų ministerijoje, 130 Uni
versiteto gatvė, Paryžiuje. 

Mes jau įkūrėme Lietuvių 
Informacijos Biurą. Bukite 
taip geri siųsti mums tuomi 
pačiu adresu po tris egzemp
liorius kiekvieno lietuviškų 
lenkiškų, baltgudiškų, latviš
kų laikraščių, išeinančių Lie
tuvoje ir visas žinias, kokias 
tik norėsite mums - pranešti. 

> — - > 

gų ką-gi padarysi!? Kiek tai 
darbo: 1) vesti Prancuzų-Lie-
tuvių Komitetą, 2) vesti gerai 
informacijas pas laikraščius 
ir valdžias, nes, dabar reika
lauja memorijalų: a) apie 
Kauno, Vilniaus, Suvalkų, 
Grodno, Vitebsko gubernijas." 
apie Rimų Lietuvą ir LatgaU-
ją, b) apie ekonominį ir su
sisiekimo stovį ir t. t. o) apie 
Lietuvą apskritai su kuopla-
eiausiu visko išdėstymu, d) a-
pie santikius su kaimynais, 
3) laikas nuo laiko parva
žiuoti į Šveicariją ir t. t. Tą 
darbą atlikti patsai p. Mas
tauskas negali ir-neturi laiko. 
Tai-gix aš tikėdamas, kad m> 
atsiusite "pinigų, pasamdžiau 
du profesorių, kurie kartu su 
manim, padedant inžinieriui 
Galvanauskui, rašo memorija-
lus ir duodame juos kur tiK 
reikia. Profesoriams primoku 
į mėnesį po 500 frankų. Pane
lę Pauvreau norėjau sunaudo
ti* tam darbui, bet nieko nebe
išėjo... Perstatas dalykus įnž. 
Galvanauskui ir p. Šaliunui 
liepiau padaryti memorijalą, 
prašantį pripažinti Lietuvos 
Laikinąją Valdžią, o ne griau
t i Tat dabar jau ir įvyko. 
Kaslįnk ^Rėvue Baltiąue" tai 
aš sandarbininkauju, bet tas 
laikraštis yra latvių rankose 
ir lietuviai ne visa gauna pa
talpinti tenai, kas Lietuvai 
yra svarbu. Vienu žodžiu, lie
tuviams reikia turėti Paryžiu
je savo laikraštį. Tvįrtaį ti
kiuosi, kad jųs, Amerikiečiai, 
priaugsite man pagelbą gr|H 
tu lato . Tariu tikro* pagar 
be* 

Teikis priimti IpTPirmininke 
mano gilios pagarbos išreiš
kimą su pilnais atsidavimo 
asmeniniais jausmais. 

Kun, Adomas VUimaviHus, 
14 rue rfe Grenelle, Pary

žiuje, 20 gruodžio, 1918 
metų. 

KIEK IR KOKIAS TAKSAS 
MOKA NEPILIEČIAI. 
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Belirdžiai teigjnga svarstjfclė, 
Atsakiusi gailasčiuį viątą, 
Visiems esi triūso rodyklė, 

Švelni teisingiems, suktiems kietą. 
Tu rodai pavieniems likimą, 
Šeimynoms panieką ar garhę, 
Tautoms būvį ar iš: 

A 
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rautoms oavi ar išnykimą, 
Uždirbtą gyvenimo darbe. • 

'.! 

i Negali ištrukti nei vienas 
Nuo tavo teisėto sprendimo, 
Tu tėmiji darbą ir dienas 
Bei tikrąjį tikslą veikimo. 

Nun tavo rankose Tėvynė, 

t. 

' 
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ICaip sprendi! — Mirtfu! ar lai buvat 
Nūnai patogiausia gadynė, 

i 

• 
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Kad laisvę iugytų Lietuva. — 
Klausykis ką sako svarstyklė, 
Jos ištarmė bus galuti 

Kurion pusėn kryps 
Toksai būvis laukia 

• 

*;••. Gi nuosvara tavo rankose, 
Pastangų jai reikia, veikimo, 
Išvydęs Lietuvą kraujuose, 
Veik dėlei jos atgijimo. — 

Pranas. 

STATBOTI NAMUS. 
H m* 

namus! 

Ištraukos iš įstatymo apie 
ineigų taksas. 

Ineigų taksoms įstatymas 
reikalauja, kad darbdaviai už
laikytų du nuošimčiu (procen
tu) visų ineigų už 1918 me
tus nuo samdinių, kurie nėra 
piliečiai ir nemano šioj šalyj 
gyventi. Kiekvienas asmuo, 
kuris laikinai šioj šalyj gyvena 
ineina j tą gyventojų rųšį. 

Kiekvienas asmuo, kuriam 
reikia mokėti taksas nuo inei
gų ir kuris nepriduoda savo 
%pskaitliavuųo iki 1 kovo die
nai kiekvienų^metų, užsitrau
kia baudos 50 % nuo sumos, 
taksoms priklausančios. Tik
renybėje bauda negali buti 
mažesnė, kaip $20.00 ir nedi
desnė, kaip $1,000.00. Kiek
vienas asmuo,, kuris sudeda 
melagingą apskaitliavimą, už
sitraukia baudos $2,000.00 ir 
vienus metus kalėjiman. 

Svetimšaliai, kurie neišreįi 

1% visų savoį ineigų už 1913 
metus, pradedant koyo 1 d., 
už visus I814r—1915 metus ir 
2% už 1917—1918 taksoms 
deramus metu*. 

To bu* rnikAlauiama kibk-

Statykite dabar 
Toks yra sumanymas Darbo 
Departamento, kad šalyje į-
vesti stovį ramybės ir pasi
sekimo. 

Tas sumanymas gerai aps
varstytas. Jį svarstant buvo 
atsižiūrėta į tai, kad darbinin
kams suteikti darbo; buvo iš
tirtas kiekvienas naturahs 
apsireiškimas ir paimta ao-
mon kaip naudingai suvartoti 
šalies turtus. 

Po viso to atsakymas išėjo: 
statyk dabar namus! 
-Namų statymas buvo sus

tabdytas karės laiku. Žmones 
ir reikalingąją medžiagą val
džia paėmė karės reikalams. 
Taigi darbas užsilikęs visais 
dviejais metais. 

Vien tik tarp namų staty
tojų, kuomet gerai dirbama, 
yra trylika sąjungų . su Šim
tais tūkstančių riarių-darbi-
ninkų, užsiimančių tos sryties 
darbais. Toji didelė pajėga iš
judina labai daug kitų indus
trijos darbų. - , 

Tai suteikia visiems užsiė
mimo. 

Nei viena kita industrija ne
gali taip greitai tokių pasek
mių parodyti. 

Darbo Departamento suma
nymas yra remiamas beveik 
visų valstijų ir miestų. Jie 
stengsis pirmiausiai užbaigti 
statyti įvairius viešuosius tro
besius, prie kurių nuo karės 
pradžios darbas turėjo apsįs-
toti. 

Beveik kiekvienas šalies 
miestas turi statyti naujų na
mų arba taisyti senuosius. 
Beveik kiekvienas miestas bu
vo priverstas sustoti brukuoti 
gatves, dėti rynas,'užlaikyti 
trobesius' tvarkoje ir juos tai
syti. I Po dviejų metų vartoji
mo be jokio .pataisymo, reikės 
daug darbininkų, kad tai pa
taisyti ir tuotarpu šalis užtek
tinai turės darbo. Ji taip-pat 
galės suteikti darbo karei
viams įvairiose išdlrbystės ša
kose, kurios priguli nuo namų 
statymo industrijos. Šių dienų 
namų statymo darbai, apima 
beveik kiekvieną šaką indus-
trijalio gyvenimo ir tuo ji 
paliečia visuotinąją šalies pra-
moųiją. Jeį namų statymo 
darbas susilpnėja, šalis apsis
toja, jeį namų statymo dar-' 
bas gerai eina, visa šalis turi 
užsiėmimo. Turint tai omeny 

tymo darbas turi buti veik
liai varomas ir visa šalis tu
rės užsiėmimo ir bus turtinga. 
Darbininkais iš to naudosis, 
o su jais naudosis ir kiti gy
ventojai ir šalis netik kad 
laimingai išeis iš kritiški ausi o 
periodo, bet galės atkreipti 
domą į tautiškuosius turtus, 
kurie užtikrins pasisekimą a-
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KŪDIKIŲ MIRTINGUMAS 
IR ŠEIMYNOS INBIOOS. 

« 

Artimas sąryšis tarp kūdikių 
mirtingumo ir šeimynos inei

gų išsiaiškino betyrinėjant 
Kad geriau išaiškinti koks 

sąryšis yra tarp kūdikių 
mirtingumo ir šeimynos inei
gų, Kūdikių Biuras (Chil-
dren's Bureau) sutaisė tabe
lį, kuriama nurodyta tyrinė
jimai aštuoniuose miestuos*-

Tabelyje paduodama pasek
mės šešerių metų tyrinėjimo 
darbo, indedama pasekmės pa
sikalbėjimų su 23,000 kūdikių 
motinomis. 

Grupė su žemiausiais uždar
biais siekia $550. per metus, su 
augščiausiais siekia $1,250 ir 
augsčiau. Žemiausių uždarbių 
grupėje (uždirbančių mažiau 
kai $550. mirė 162.5 arba vie
nas iš šešių. Augščiausioje 
grupėje (uždirbančių $1,250) 
mirė 62.5 arba vienas iš še
šiolikos. Aiškiai matome, jog 
mirčių skaičius mažėja besi-
didinant šeimynos ineigams ir 
prieinant prie 

• 

v. 

pragyvenimo. 
Kiekvienoje grupėj kūdikių 

kė noro m šalyj apiigyven- įf> « į ^ « i ga^ja matj-t, te 
ti, raikalaiųanii u&imok*ti U n k W l 8 t u r Slektl> nanu> sta" 

*5= 

Prirengk savo ineįjjų aps-
JKaįttiavimą taksų kolejrtoriui, 
kuris atsilankys, t. y. pasa
kyk savo uždarbius kiekvie
nais matais nuo 1913 mafcfe 

proporcija yra sekanti: 
Grupėje, uždirbančių mažiau 

kai $550, ineįna 25.8% ištirtų 
kūdikių. 

Grupėje, uždirbančių nuo 
nuo $550 iki $859, ineina 
37.2%. v 

Grupėje, uždirbančių nuo 
$850 iki 1,049, ineina 153% 
kūdikių. 

Grupėje, uždirbančių nuo 
$1,050 iki $1,249, ineina 6.1% 
kūdikių. 

Grupėje, uždirbančių $1,250 
ar daugiau ineina 13.1% kū
dikių. 

Visų grupių uždarbis pas
kutiniais dviejais . metai* vi-
tikro padidėjo. Tečiau skait
mens, nesenai apskelbtos Dar
bo Biuro, parodančio* visuo
tiną pragyvenimo paDrangi-
Uią, nerodo, anot Kūdikių 
Biuro pranešimo, kad kųdikių 
gyvenimas butų pagerėjęs su 
padidėjimu tėvo ineigų. 

"Išvados yra tokios", sako 
raportas, "jog fcoi budina
mas nabu* panaikintas, kūdi
kiu gyvybė yra bereikalo tu-
domai" , " , 
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W. PULLMAN, HX. 

Vienybė ir sutikimas. 

Niekur, turbūt, žmonės ne
veikia taip iš vieno, kaip čia, 
W. Pulhnane. Nestebėtina, 
kad pas mus ir bolševikų ma
žai. Kur tarp katalikų vieny
bė, ten jiems ankšta, todėl jie 
netarpsta tenai. 

AVestpullmaniečiai tikrai 
veikia išvieno tarp savęs il
su klebonu bažnyčios ir tėvy
nės reikaluose. Žodžiu, vi
sur ir viskuom. Antai, veik
dami išvieno žymiai pakeli' 
savo parapija. Nuveikta daug 
ir didžių dalykų. MaterijaLU 
parapijos stovis žymiai susti-1 S u b a t o j e > • n d> s a u s i o > 

printas. Tas viskas labjau Į ^ ^ ^ J a m e g ^ ^ ^ ^ 
priklauso nuo mūsų klebono. ^ . ^ V a r t o t o j ų B e n d r o v ė b u . 
Žmonės, matydami jo pasi-, y o s u r e n g u g m e t i n į b a l i ų s u 

šventimą, nesigaili nei triūso, k o n c ( f r t u .Koncertas gana p i -
nei aukų. įkiai pavyko. Žmonių buvo 

Štai Kalėdų laike m u s d p i l n a SVetainė. Buvo netik 
gerb. klebonas prisiuntė kiek-| vietiniai, bet ir daug priva-
vienam iš savo parapijonų y- \ žiavusių iš Chicagos ir apie-
patišką pasveikinimų su Sven-jiįn^ s > Dar nebuvo tokio in-
tėinis. Sitokis greb. klebono! domaus ir didelio vakaro, kaip 

Puikiai lošė 0 . Baudonaįtė 
motinos rolėje ir maža mergaįr 
tė, 0 . PuČkoriutė, Marytės ro
lėje. Iš vyrų I. Augštuolii 
puikiai lošė šaltyšiaus ir J , So-
rokas, Jono rolėje. Po per
statymui buvo dainos. Dai
navo mažųjų ir didžiųjų cho
rai, vadovaujant vargoninin
kui J . Balsiui. Galų gale žais
ta įvairios žaismės. Ilgai pa
siliks šis vakarėlis mūsų at-
mintyj. Žmonių buvo pilnu
tėlė svetainė. Pelnas šio va
karo buvo parapijos naudai. 

A Visur Esantis. 

togiau chorui veikti, nes turi
me nauję, bažnyčią, naują sve
tainę ir mokyklą, taip, kad 
kur tik pasisuki visur viskas 
nauja. Taigi galima tikėtis, 
kad ir choras šįmet daug nau-

ivuicsp. 

MELROSE P ARK, ILL. 

pasielgimas 
artesnių ry 
žmonė:i:.. • 
suauko... 
nelė ba ,.:.;> 
400 dol. 

Dirbdami 

beabejonės, dar |} < a j ^itas. Buvo pakviesti du 
va surišo save snį choru iš Cliicagos. Progra-

ant Kaledu u a s prasidėjo 8 vai. vakare. 
vU'uų dova-; Pirmiausiai padainavo 

valams ar t i ' > » 
"Pir -

r>yn mišrus choras iš Chica
gos. Paskui išėjo L. V. 36 kp. 

it;:.) savo baž , «. noras iš Brighton Parko, Chi-
nyčiai, neužmir itame ir tėv>- i cagos, kuris, vedamas S. Ži-
nės. Čia ir stojame su ta pa-i lio, sudainavo pirmiausia 
f-ia vienvbės dvasia. Kuomet j "Lietuva, tėvynė mūsų" ir 
tapo surengta Laisvės Savaite, kitas dainas, kurios 
vienu vakaru suaukavome I žmonėms patiko. Paskui pir-
1,300 dol. tėvynės reikalams, j įnininkas, A. Jonša, pasakė 
Skaitant pagal šeimynas, išei- prakalba apie korporacijos 

. t 

WORCESTER, MASS. 

Sausio 12 d. Kiaito teatre 
"VVorcesterio lietuviai, suairin* 
kę daugiau kaip 1000 išnešė 
rezoliuciją, protestuojančią 
prieš lenkų ir bolševikų norą 
paglemžti Lietuvą. Susirinki
me kalbėjo p. P. Gudas, "Dar
bininko" redaktorius, kun. J . 
J . Jakaitis, vietos lietuvių kle
bonas ir kiti. Dainavo parapi
jinis choras, taipgi dainavo 
kvartetas. Buvo ir solų. 

Žemiau telpanti rezoliucija 
tapo kablegrama pasiųsta pre
zidentui Wilsonui į Paryžių, 
taipgi kopijos Suv. Vai. sekre
toriui, Massachusetts valstijos 
senatoriui, kongresmanui ir 
vietos trims anglų dienraš
čiams, kurie ištisai patalpino. 

Rezoliucija: 

tų apie 10 dol. ant kiekvienos 
šeimynos. Slackerių tėvynės 
reikaluose pas mus visai ma
žai buvo. 

Tegul jry.uoja ir toliau tarp 
mūsų vienybė! 

Vyčiai. 

gerumą ir kad visi turėtų ją 
remti. Paskui vėl mišraus 
choro vieni vyrai sudainavo 
<lainą,kuri visiems patiko Liet. 
Vyčių 36 kp. choro solistas, p. 
A. Jokūbaitis, padainavo solo, 
kurį labai publikai patiko, 
įaipgi ir p-lė O. Strelovskaite 

Visai mažai girdėti apie mu-' padainavo solo. J i ypač gra
sų vvčius laikraščiuose, lig, ro- ^a i padainavo, kad publika 
dos/ j ie butų neveiklus, snau-1 negalėjo atsidžiaugti. Labai 
daliai kokie. Žinoma, kaip 
visur, taip čia, nors mažame 
burelyj, randasi gal ir tokiu, 
bet abelnai, ne. Veikia ir vy
čiai pagal išgalės. 

Sausio 2 d. laike vyčių me
tinio susirinkimo, nutarta trum 
pame laike surengti šeiiriiiiiš-
ką vakarą ir du teatru. Val
dyba šiems metams išrinkta iš 
sekančių asmenų: Pirm., vi
siems reikalaujant, liko — J. 
iSorokas, rast. — S. Augštuo-
lis, ižd. — O. Kaudonaitė. Pir-

jai ačių. Paskui dar sekė pra
kalba moksleivio, p. Damašo, 
kuris pagirė melrosparkiečius 
už jų gerą darbavimąsi ir ra
gino, kad visi remtų korpo
raciją ir dėtųsi prie jos. Ant 
galo L. Vyčių 36 kp. choras 
padainavęs, užbaigė programą 
vėl Lietuvos himnu. Dainos 
publiką užganėdino. Garbė 
L. Vyčių 36 kp. chorui už gra
žias dainas. Laike programo 
svečiai buvo vaišinami užkan
džiais iš tos krautuvės. Po 
programui sekė šokiai iki vė-

:a:«rmkas pnsiliV<';smas ant to-L 
. . v i i urnai. 

»»au, karst*.u rabino v»nus a-
teinančiais metais darbuoties j Oarbo Bendrovei už suren-
daugiau, kaip pereitais. Vai- j g'mią tokio gražaus koncerto. dyba susideda iš darbščių, e-
nergingų asmenų, todėl, jeigu 
vyčiai laikysis savo žodžio: 
dirbti daugiau visuomenės la
bui ateinančiais metais, galės 
daug nuveikti. 

Nedėlioj, sausio 5 d. vyčiai 
buvo surengę vakarą bažnyti
nėje svetainėje. Vakarėlis 
buvo įvairus, įspūdingas. Prieš 
pradedant programą, klebonai, 
gerb. kun. Paškauskas, trum
pai prabilo į žmones pažymė
damas, kad ta i pirmas vaka
ras savoje svetainėje ir padė
davo j o žmonėms už skait
lingą atšilau, joną. Toliau se
kė lošimai Sulošta jausmin
gas 3-jų veiksmų vaizdelis iš 
Šios karės Lietuvoje: " K a r ė s 
metu" . Sulošta labai puikiai. 
Teko iš daugelio girdėti, kad 
tai pirmas panašus teatras W. 
Pullmane. Labai jausmingai 
lošė p-hia M. Balsienė O. rolė
je. J a i apgailestaujant tėvą ir 
jos mylimą, paimtus karen, 
matėsi ašaros ne vieno akyse. 

Buvęs. 

CICERO, ILL. 

Iš choro veikimo. 

Sausio 10 d. Šv. Grigaliaus 
choras laikė metinį susirinki
mą. Buvo daug svarstyta iš 
pereitų metų veikimo. Viskas 
pasirodė tvarkoje, tik biskį 
keblumų turėta su nekuriais 
nariais už jų nereguliari lan
kymąsi ant repeticijų. Bet da
vus nariams pasiaiškint, vis
kas tapo priimta su jų pasitai
symu. Išdavus raportą seno
ji valdyba, pasimainė naująja, 
išrinktąja ant priešmetinio su
sirinkimo. Daug pagarbos a-
tiduota senajai valdybai ir 
daug suteikta linkėjimų nau
jajai. Nauji metai, nauji įne
šimai. Kyla klausimas, kaip 
padidinti naujų vargonų fon
dą. Nutarė tam tikslui su
rengti teatrą su muzikališku 
veikalu, tam atlikti išrinkta 
komisija. Šįmet bus daug pa-

' ' AVhereas, the Li t huanian 
have repeatedly declarcd that, 
among the foremost principles, 
for whfbh this country and her 
allies were battling, was the prin-
ciple of government of peoples 
by self-dctermination, and the 
liberation of small nations; and 

"Whereas, the people of Lith-
uania aspire to an absolute free-
dora, to liberty and indeperidenee 
with a government of their own 
determination and ehoiee, after 
centuries of oppression and 

labai I w r o n& s suffered from Polish? Te-
utonie and Russian imperialism; 
and i 

• 
""WTiereaj, Lithuania is now in 

imminent peril of further exploi-
tation and possible oppression by 
Poli8h imperialism, threatcned 
and evidenced try the oceupation 
of its capitol oi t y, Vilna, and the 
annexation of our ancieut niothpr 
land to Poland, on the one hand, 
and the disintegration and chaos 
resultįng from the oceupation and 
cpntrol by the Russian bolsheviki 
on the other; and, 

' ' Whereas, the Lithuanian 
people, in common with all other 
oppresscd nations of the world, 
and in furtherance of the hope 
ant aspiration founded on the 
enuuciation by the allies of the 
prineples of sclf-government, 
desire to peaceably progress in 
the establishment and organiza-
tion of a stable government of 
their own; and, 

*' Whereas, the Lithuanian 
people have repeatedly expressed 
and ahown their loyalty to the 
allied caiisc shiee the beginuiiig of 
the war, and have continuaUy 
deelared that they would never 
tolerate any politioal ties with 
Poland or Russia, and further 
that any attempt to annex Lith-
uania to Poland would cause, im-
mediate blooldsher, resulting pos-
sibly in the revival of a further 
European. war. 

"Now therefore be it resolved, 
that the government of the United 
statės of America be and is here-
by urgently and earnestly reąues-
ted to eurb the imperialistic am-
bition of the Poles in respect to 
Lithuania, and to prevent and 
save the people of Lithuania irom. 
a foreign yoke 

"Be it further resolved, that 
the government. of the United 
Statos of America permit, grant 
and seeure for the Lithuanian 
people re«ding in this country, 
the right and privilege of commu-
nieafing by mail with the people 
and government of Lithuania." 
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Telefono Šaukimu 
Mokesčiai • • 

i 

• ĮEINA Į GALE SAUSIO 21, 1919. 

Sulyg prisakymu Postmaster General gruodžio 13 
1918, naujas surašąs del telefono šaukimu tapo įteik
tas po kuriuomi visi telefono šaukimai per visas Su
vienytas Valstijas bus ant vienodos papėdės, ir tas įei
na į gale Saurio 21, 1919. 

Po šituo naujų surašų "statiou to station" kai
nos yra tai pamatas ant kurių, visi kiti šaukimai bus 
išruokuoti. Kaina yra išrbkuojama sulyg tolumos oro 
linijų dviejų šaukiamu vietų ant paskirto laiko 5c. už 
kiekviena 6 mylias iki 24 mylių paskui 5c. ui kiekvie
na 8 mylias. 

Kuomet šaukiant nepriduoda šaukiamojo žmo
gaus sų kuriuo nori kalbėti tuomet bus rokuojama 
11 station to station" kaina. Šita metodą priduoda ge
riausias ir pigiausia forma telefono patarnavimo. 

"Station to station" šaukimai turi būti taip toli 
kaip galima priduodant savo telefono numeri ir nu
merio šaukiamojo telefono. Kuomet telefono numeris 
nėra žinomas arba nėra jo telefono kningoj tuomet 
reikia gauti "Information", jeigu šauki toliau reikia 
operatorkai priduoti vardą ir adresą žmogaus su ku
riuo nori kalbėti. 

Kuomet telefonuoja kam nors ir specijaliai pri
duoda vardą žmpgaus su kuriuo nori kalbėti, ir tam
pa sujungtas su tuo žmogum tuomet jau rokuojama 
"person to person" kaina. Kadangi šitas patarnavimas 
reikalauja daugiau jiegu ir laiko, kaina, yra viena 
ketvirtadalys didesne negu "station to station" šau
kimuose. (Mažiausia "person to person" šaukimai 
atsieina 20c.) 

. . ' ' ' 

Kuomet žmogus šaukia ant "person to person" 
pamatų ir šaukdamas- priduoda laika kuriame jis nori 
su šaukiamuoju žmogum, kalbėti tuomet tas jau būna 
"appointment" ir sulyg to yra rokuojama. šitas pa
tarnavimas dar prisideda prie "person to person" 
šaukimo ir kainuoja dusyk tie, laiko užima negu "sta
tion to s t a l ^ n " ir kainuoja daugiau. (Mažiausia "ap
pointment" KC ina* 25c.) r 

Kuomet yra šaukiama ant pamato "person to per
son' r l r dar yra reikalingas pasiuntinys kuris turi pa
šaukti šaukiamoji žmogų tuomet vadinasi "messenger 
call". Tuomet yra rokuojama kaipo "appointment 
M a l i 1 iv» r l r i v . r l n r l n m n I n J . _ ^ . 4 1 _ i _ ~ 1 J - l H. • i l _ * 
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AR TURI UŽTEKTINAI 
ANGLIŲ? 

Ar" turi užtektinai anglių del 
šios dienos? 

Ar tavo narna, yra SUUa % va-

Anglių kompanijos yra taip ne
sparčios k^ip želviai pristatant an
glis šia žiemą. Jie ima savo laiką 
kuomet mes šąlame ir nesijaučia
me gerai. • 

Stiprus ir sveiki žmones gali pa-
trjvotį geriau, bet silpnus žmones, 
o ypačiaKtie kurie kenčia! nuo 

RUMATIZMO 
jie dar daugiau kenčia nuo šalto 
oro. . I 

Yra tiktai vienas vaistas del 
žmonių kurie kenčia nuo Rumatiz-
mo, tai vartojimas tokio vaisto, 
kuris juos gerai palengvins, yra 
tai visiems gerai žinomas vaistas. 

RTTMATIN 
IR 

PARTOPAIN 
kuris yra jau palengvinęs tūkstan
čiams žmonių. Pamėginkite ir jus 
ir tikrai busi užsiganėdinęs. Abu
du vaistai, kainuoja titkai $2.00, 
mes siunčiame jjios gerai supakuo
tuose pakeliuose tiesiai ant jusi| 
adreso mūsų kaštu. Prisittskitc 
savo užsakymus tiesiai \ 

APTEKA PARTOSA, 
3-60 Second A ve., 

New York, N. Y. Dep. L. 4 
(R. 296) 

A t l X . MASALSKIS 
GRABORIUS 

Lietuvis rrt -
borius. Atlie
ka v i s o k i a i 
laidotuves ko-
pisiausiai. Tū
rių savo kara-
bonua ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
ne dali grabų 
patys dirbame. 

3307 AUBURN A VE. 
Telepbonss Drover 41 l t 

• 
Z B E 

call1 ir dar dadema kiek reikia mokėti už pasiuntinį. 

Prie visų šitų šaukimų dar dasideda vienas, pa-
vyzefin, kad sujungimas yra padarimas ir del kokios 
priežasties kalba neįvyksta ne iš puses telefono kom
panijos tuomet dar yra priruokuojama "report shar-
ges" kuri yra apie ketvirtadalys "station to station" 
kainos (Mažiausia 4 'report charges" 10c didžiausia $2.) 

Nežemintos kainos yra rokuojamas kuomet šau
kiasi ant pamatu " station to statiou' nuomet šauki
mai yra daromi tarpe 8:30 vakare ir 4:30 išryto. Kai
na tarpe 8:30 vakare ir 12 vakare ("evening rate") 
y*a apie puse "station to station" kuomet šauki die
na ir tarpe 12 nakti iki 4:30 išryto ("night rate'*) yra 
apie ketvirtadalys "station to station'' kainos kaip 
4iena. Mažiausia kaina nakti yra U25c. Kur yra u sta
tion to station" diena kaina yra 2i>c. arbamažiau tuo
met nei jokiu numušimu nėra, už mikties patarnavimą. 

Kuomet sujungimas yra padaromas tai nuo to lai
ko yra dokuojama ar tai butu diena ar nakti ta kai
na paliečia "station to station" patarnavimą. 

Dienos kainos yra dokuąjamoa ant visu šaukimu 
apart "station to station" pamatu nežiūrint ar tai bu
tu diena vakare ar nakti. 

.lll..i.l.l!milM.!Mll.ii.U..!nmill3!ll!l(l' 

ERNEST WpINER 
DRY 0 0 0 D 5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame dvigubas s tempv 

Ketvergais ir Subatomls. 
Dideliame pasirinkime gaunami, 

Visokie' materljolai, vaikams drat>u-
žiai, šlebc.s ir jakutėe. 

Plyksnos 

PLUNKSNOS. 
llllllllllilIlIlIlIlIlIlIHItUIIIIIIIIIIIIIIIUUI 

Phone Boulevard 160 

L I E T U V I S 
Gydytojas ir Chirurgas 

Dr.M.T.Strikol 
Valandos: 11 ryta 11d S po piet 
7 to 0 vakare. 

Nedėliomis 10 ryto Iki 2 po 
pietų. 

1757 W. 47-tti St. 
Rezid. Ii/01 6. Ouklcy &*&» 

Phone Sceley 420 

Mokykis Kirpimo ir Dcsigning 
Vyriškų ir Moteriški} Apredslų 

Mūsų sistema ir ypališkaa mokini
mas paadrye jus žinovu į trumpą 
Laika. 

Mes turime didjiausius Ir geriau
sius kirpimo-designing. ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųą mokysitės 

Elektra varomos masinos musy siu
vinio skyriuose. 

Jus esate užkvlečiami aplankyt} ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijalii-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mie-
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi
le amdų knygos. 

MAKTER DESIGNTJTG SCHOOL 
J. P. Krasnicka, Perdėtinis 

118 N. La Salle gat , prleS City Hali 
Atsišaukit ant 4-to ęj|g*to 

i Dr. 0. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas Ir ofisas 
I 
f 

8149 So. Morgan St.. Kertė 81 St. 
CHICAGO, TLL. 

Specijalistas 
Moterišku, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Clironiškų l i g ų 
OFISO VALANDOS 

i Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas 
Telefonas Yards «87. 

• - . ' , . . u , . r 
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DR. LEO AVV0T1N 
Gydytojas, Chirurgas, 

AkuScrls 
1920 So. Halsted St., CbJcago. 

Kalba lietuviukai, latviukai 
ir rusiškat 

Valandos: 10—12 rytą; «—9 
vakare. Tel. Canal 4f*7 

• f f f < K————— " M 1 

.' 

DR. M. HERZMAN 
I i RUSUOS 

*• 
Gerai lietuviams žinomas per 24 
metų kaipo patyręs gydytojas, cbJ-
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St , netoli Fisk S t 

VALANDOS: Nuo 10—1£ pieta 
ir 6—8 vai. vakarais. Telefonas 
Canal 8110. 

GYVENIMAS: 8412 So. Malsted 
Street. 

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai. 

*:« 

i 
?—^ 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiifin 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefonas Haymarket B 644 

DR.iLA.R0m 

Dn M. Stupnicki 
3109 So. Morran Street 

ClilCAGp, ilAAJIOIS 

i 
Ii 
Ii 

Telefonas Y arda 5033. 
Valandos:—S iki 11 i i ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo S Iki 8 vaL 

m^mm 

» > » * » • * • » * ! 
. 

Ru*as gydytojas ir chirurgas 
Specijalistas Moteriškų. VyrlSku. 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 

Telefonas Drover 969S 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—2 p© 

pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—11\ d. 
Clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll 

SO. CHICAGO, ILL. 

Meldžiu pataisyti šitas dvi 
klaidas, kuriose įsibriovė au
kotojų surašė iš So. Chicago. 
Buvo parašyta K. Rimka au
kojo 100 dol., turį būti llO^dol. 
ir parašyta O. Antanavižieiė 
aukojo 5 dol , *u*ėįo būti An
tanavičienė. K. Vasiliauskas. 

ATONIC 
Clr.lIii'Tjntvrv^rflt^rf • 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo Skilviui yra EATOr 
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginu vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

{ $ » < ! » • HMI 

F. P. BRADCHUUS 
^ / Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Bfonroe, Cor. Clark S t. 
Room Wl, Tel. Central 210 

OkOCAGO, ILLINOIS 
W V W W ' 

Gyv.: 3113 6o. Halstedl Stree* 
Telefonas Yards 2890 

ii • • » m m w m i >mm • t > i » » a » ė l 

PUSPADŽIAMS SKUAA. 
Mes siūlome geriausio aržuolo sku-

res padams Šmotelius nuo 28c iki 
35c už porą,, geriausio aržuolo skure-
les nuo 70c iki S 1.00 už svarą, vinis, 
ylas, guminiai apeacai, plaktukai, 
apeacams peilis, gusikai ir kitokios 
reikalingos tulšis už labai žemas kal
nas, ateikit s ir persitikrinkite. 

Leathex & Fmdmg Store 
K. KąpĮ̂ ĮfT & SOBJ 

460g So. Ashland Ave. 
Telefonas Tards S404 

,« i i , , m*" . y'' 'PiJ!1!111 ' .ii" i, 

§r. imm C. MRUN9 
Gyilytojas ir O n i i r g a s 

2aa SO. STATE STB. 
Katapas Adams gatves. 

A4vnos n«o 1 iki 4 po pietv 
Pėtnyiioniis nuo 1 iki 7 vak. 

NsdėUomts nuo 10 iki l t ŲI ryto. r 

Telefonas Boulevard 7170 

DAKTARAS 

CHIRURGAS 

CWCAQO,ILL. 

» 

Dr.C.ZVezelis 
IAETUVIS DE1TTI8TAS 

Valandos: nuo 9 ryte iki # vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4719 SO. AWHT«AMQ ATOKUS 
arti 47-tos Gatves. 

luiiitiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiifi 
| JOSEPH G. WOLON 
? Lietuvis Advokatas 
S M SO. IiA SALLE 8TRBET 
S Gyvenimo Tel. Humboldt 4)f 

§- Vakarais 2911 W. 22nd Street 
Tel. Roekwell ttftt 

- CHICAGO, ILL. 
Tiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiu 
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V. W. RUTKAUSKAI J 
ADVOKATAS v ų 

Veda Bilas Visuose TeUmuflse 
Ofisas Pidmiestrt: 

69 V . WASHTNGTQ|f STREET 
Kamharis M» 

Tel. Centrai £478 
- og*a* j^i^MP^yy?0. j 

*208 SO.i! 
Te! 

T#L 
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CHICAGOJE. 
SWEITZER KANDIDUOS. DAUGELIS ŽMONIŲ SU-

ŽEISTA MIGLOS METU. 
Cook pavieto klerkas S\veit-

ser iš Des Moines pranešė, joe: 
jis kandidnos į Chieago majo
rus, jei tik piliečiai paskirs ji 
kandidatu primary rinkimuo
se. 

Be kitko pranešama, jog bu
vęs majoras 1 Tamson kandi 
duosiąs ant nepriklausomos 
partijos tikieto. 

Harrison yra Prancūzijoje 
prie Raudonojo Kryžiaus. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

I i DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

011X01X1 v Xstxadi«iifi l&psio 21 1919 
S ! 2 5 

j ! ARMĖNŲ SUŠELPIMUI. 

.Suv. Valstijose gyvuoja Ar
mėnų šelpimo organizacija. 
Sausio 27 dieną visoj šalyj 
prasidės savaitinė kampanija 
su tikslu surinkti nors 30 mi
lijonu dol. sušelpti Armėnijos 
i r Sirijos badaujančius žmo
nes. 

Vakar išryto Chieaga buvo 
paskendusi labai tirštose mig-| 
lose. Buvo daug nelaimingų 
atsitikimi). 2 žmogų, kiek žino
ma, užmušta ir kelios dešimtys 
sužeista. 
Ant Xortliwestern geležinke

lio linijos vienas traukinis už
bėgo ant kito. Pastarajam už
mušta du jurininku. 

Be to du viršutinio geležin
kelio traukiniai susidaužė. Čia 
tai daugelis žmonių sužeista. 

ŽUVO PO TRAUKINIO 
RATAIS. 

l 
SOCIJALISTAI PRIEŠ DAR 

BO PARTIJĄ. 

I 

Darbo partija Chieagoje pra
dėjo politikos kampaniją už 
savo paskirtus kandidatus į 
valdvietes ateinančiais rinki
mais. Kaip žinoma, Darbo 
partijon daugiausia i neinu 
darbininku unijos, prigulin
čios prie Amerikos Darbo Fe
deracijos. 

Prieš šitą organizaciją tad 
socijalistai dabar ir nustatė 
savo anuotas. 

Juk ir pirmiau Darbo Fede
racija $aug pakenkė socijalis-
tams jų biznyje. Gi dabar, 
Tuiomet darbininkų unijos sut
vėrė naują sau politikos par
tiją, socijalistų partiją erąlės 
visai pasmaugti. 

Mrs. Mabel lf Browning, 
1131 (ireen Bay road, Glen-
coe, susirgo inflnenza. Aną 
dieną baisaus karščio suimta 
klajodama išėjo vienmarškinė 
iš namų ir palindo po bėgan
čiu traukiniu ant Chieago & 
Nortlnvestorn geležinkelio li
nijos. 

Mrs. Bro\vning buvo Consu-
mers Company manadžeriaus 
Kov Brownin.flr žmona. 

Dr-ja &v. Franciškaus Sera
fino laikė priešmetinį susirin-

I kimn, 8 d. gruodžio, 1918 m., 
ir^ nutarė iš kasos paskirti į 
Tautos Fondą $10.00. Be to 
dar nariai suaukojo $36..25. 

Aukojo sekantieji: 
Po 2 dol.: V. Pūzdras, A. 

Šurna, F . Bargaila. 
Po 1 d o l : M. Jurgaitis, A. 

Zakarauskas, M. Platakis, P. 
Butkus, V. Bitinas, F . Stasiu-
naitis, F. Gricius, J . Martutai-
tis, A. Čekauskas, J . Mickevi-
čia, A. Stuikis, J . Koveckis, 
V. Skirius, P . Žičkus, J . Dik-
sas, J . Rusteika, J . Bevirsai-
tis, J . Šimkus, J.* Vaizgirdas, 
F. Rašinskis, A. Valius, J . 
Krenza, A. Jenčins, J . Jenuš-
ka, J . Jesiunaš, J . Burba, J . 
Girdžius. ' Kitos smulkiais. 
Viso 46 dol. 25c. 

Draugijos Narys. 

A. Maleokns. S. Kirezinskas. M. Kišonas, J . Byczkovska, A. f - ^ - ^ A • - ^ * - , . . p . 4 fIffi1 lt? f 
Šimkus, P. Sakalauskas, M. Va- Bagdonienė, J . Leškys, J . D R A U G A S Į Į M J U M g J E i I 
sijiauskas, if. Dapkus, K.^Crbai-
ris, ^ Pilipauskis, J. Valantina-
vičins, K. ^uvickais, J. Drutenis, 
C. Kinderis, J. Karanauskis, AI. 
Brazaitė, A. Ezerskis, V. Blins-
trapas, J. Urba, P. $aulelaitė,/A. 
Kiudis, V. Zvingauskis, J. Mažei
ka, L. Grikšas, O. Pratašienė. A. 
Dautaras. M. Kmikšta, N. Vili* 

fmaitis, A. Bueinskis. 
(Daugiau bus). 

AUKOS. • 

JsV. KAZ. VIENUOLYNUI. 

•s 

SUVAŽINĖTA MOKYKLOS 
VIRŠININKĖ. 

APIPLĖŠĖ PRAEIVĮ. 

Du automobiliniu plėšiku 
pravažiuodami! susistabdė pra 
einantį Ruben llelfer, 424^ 
Champlain ave., ir atėmė 40 
dol. 

DAR YRA INFLUENZOS. 

Praeitą. šeštadienį, anot 
sveikatingumo departamento 
pranešimo, nuo influenzos mi
rė 16 žmonių, gi nuo plaučiu 
uždegimo 11. 

m 

PRAŠO POLICIJOS SU 
GRAŽINTI NAMO. 

feter Cbeples (gal lietu
vis!) , 25 m. amžiaus, iŠ Cle-
velando, aną dieną vidumies-
tyj priėjo prie vieno policmo-
no ir paprašė duonos ir vietos 
nakvynei. 

Policmonas jį nuvedė polici
jos nuovadom Tenai jis papa
sakojo, jog jis Clevelande su
sivaidijęs su savo žmona ir 
aną apleidęs. Gi čia dabar at
sidūręs vargau, nes neturįs 
nei darbo, nei pinigų. 

Cheples prašė policijos su
grąžinti jį atgal Clevelandan. j 

44No place likę bome." 
I 

ŽUVO MERGELĖ. 
Northwestern geležinkelio 

pasažierinis traukinis suvaži
nėjo 8 metą mergelę, Silvia 
Malenius, už trijų mylių va
karuose nuo Braeside. 

i lydė Park policijos auto
mobilius praeitą šeštadienį va
kare suvažinėjo Mrs. Mary 
Gomar White, Starrett mer
gaičių mokyklos viršininkę. 

PASKELBIMAS PRIEŠ 
BOLŠEVIKIZMĄ: 

Chicagos angliškuose laik
raščiuose pasirodė paskelbi
mas, kuris buk paganlintas 3-
ojo Illinois pulko gvardijos. 
Paskelbime pranešama, jog 
šiai šaliai grūmojąs bolševi-
kizmas, tad gyventojams iš-
kalno reikia organizuoties, 
mankštinties, kad nelaimė ne
užkluptų be prisiruošimo gin
ti save ir namiškius. 

Iš to paaiški, jog šioj šalyj 
bolševikizmas ne juokomis 
ima kelti savo galvas. 

NUKRITO NUO PORČIŲ; 
MIRĖ. 

Mrs. Mary Wzeny, 54 metų, 
1880 West 19 gat., aną dieną 
nukrito nuo porčių iš 20 pėdų 
augštumos. Mirė Šv. Antano 
ligoninėj. 

Iš TOWN OF LAKE. * 

AUKOTOJŲ SURAŠĄS TAU
TOS FONDAN. 

Va-

VIENĄ UŽMUŠĖ IR VIENA 
SUŽEIDĖ. 

PASAKĖ PINIGŲ NORĮ. 

Antonio Xegro grosernėn 

Šeštadienio ryte būrys vyrų 
ir moterių ant kertės 12 gat. 
ir Blue Island ave. laukė gat-
vekario. 

Staiga atūžė didelis juodas 
pasažierinis automobilius tie
siog ant laukiančių gatvekario 
žmonių. Vieną žmogų ant vie
tos užmušė, kitą sužeidė. I r 
automobilius, neikiek nestab
telėjęs, nudūmė savais keliais. 
Nesuspėta nei numeris pama
tyti. 

Policija" ieško galvažudžio 
to automobiliaus šoferio. 

Koroneris Hortman sako, 
kad tokį šoferį reikia tik pa
karti. 

APMUŠĖ MOTINĄ. 

Municipalin Stock Yards 
po num. 1545 Clybourn ave. I teisman atėjo 74 metų senelė 
inėjo trys vyrai. Groserninkas Mrs. Auna Lorenzen. J ą ap-
paklausė: mušė jos sunūs, parkinis po-

41 Ką tamstos velytumėte. licmonas, Louis Lorenzen, 
44 Pinigų!" sušuko visi 5118 So. Western ave:, pas 

trys kartu išsitraukę revolve-. kurį jinai gyvena. 
rius. I Teisme motina betgi atsisakė 

^Groserninkas padavė jiems sūnų kaltinti ir tasai liko pa-
10 dol. ir užpuolikai išėjo. [liuosuotas. \ 

(Tąsa). 
'Jonas Jakutis $11.00, T. 

scyieia $10. 
Po 5 dol.: P. Ootautas, A. Na-

iivaika. J. Laužikas, L. Rabaraus-
kis, E. Šatuvas, St. Markevičius, 
O. Stulgaitė, 11 Šatunas, J. Pu-
zvinskis, E. Lenkauskienė, P. Si-
niekas, Juoz. Martinkus 4 dol. 

Po 3 dol.: V. Norkus, P. Xdc-
mavieius, V. Zigmontas. 

Po 2 dol.: M. Ripnikas, J. Si-
povieius, P. Gudžiūnas, M. Su
minąs, K. Gapševičius, V. Pana
vas, A. Martinkevičius, A. Misiū
nas, J. Brazauskis, J. Stromskią 
B. S t poniškiem*. A. Meškauskis, 
A. čėsna, J. Vaičkus, M. Milkeris, 
V. Pilakis, -A. PetraviČaitė, A. Če-
panas, V. čekizas, P. Vilimas. P. 
Alkimavičius, J. Adelman, F. 
Druktenieuė, £. Raskauskaitė, A. 
Zatkevieius, St. Tamkevičius, P. 
Zalatorienė, M. Kušleikienė, A. 
Ušeracskis, A. Vasiliauskis, P. 
Žulkus, A. Mažutis, A. Norvai
šas, O. Dobilienė, J. Aušra, M. 
Petkevičienė, J. Bajorinas, A. 
Ozcišulskis, J. Mažonis, J. Bara-
auskis, St. Budgaltė, J. Valen-

: navičienc, J. Rukšienaa, K. Ja
ni: nas, S. Blozevieius, J. Vasi
liauskis, B. Malauskaitė, A. Lau-
rinskaitė, A. Malinavičius. 

Po 1 dol.: V. Petravičius, J. 
Gedvilas, J. Mažckis, A. Šimkus, 
P. Gečas, A. Vaičkus, V. Balčiū
nienė, A. Žemaitis, J. Čepulis, 
L. Sarauskis, J. Andrukaitis, L. 
Jucius, A. čankau&kis, P. Urne-
šus, M. Pctkelis, A. Kisielius, A. 
Palubinskis, J. Bukcnas, J. Rač-
kauskis, M. Curas, Z. Zaborskienė, 
B. Karalauskaitė, M. Balsaitė, R. 
Staponaitė, AL Guzenas, K. Kli
mavičius, J. Latozas, J. Buza, J>. 
Dubaka, O, Milinavičaitė, S. Rek-
štis, J. 1 mbrozas, J. Drutenis, A. 
Vaitkus, J. Jokminas, P. Preiti-
kas, \% Šakinskis, M. Zabalevi-
čius, J. Petrokas, A. Zadafta, M.' 
llamanauskis, M. Stonis, \ Ą. 
Taukštis, K. Jurkšenas, St. Ged
minas, M. Rudas, J. Bliudžius, 
K. Damanau8kis, J. Biknius, J. 
Jucius, J. Aluzas, J. Limontas, 

| K. Rekšs, J. Mažutis, J. Juška, 
K. Balčiūnas, T/ Norbutas, T. 
Budreckis^K. Rekšnis, J. Čepulis, 
P. Čepulis, J. Gimžauskas, M. 
Bernotas, J. Adosunas, V. Rau-
ba, J. Miknis, A. Laurinaitis, K. 
Maseliunas, A. Buksas, J. Ab
romaitis, Z. Gečienė, K. Šnušnai-
t ė, L. Jundulaitė, O. Jasinskienė, 
S. Klimauskis, S. Citarskis, A. 
Gedminskienė, L. Kadelis, A. Ja
kutis, J. Šatikas, P. Skruodenis, 
J. Gedminas, J. Caras, J. Laurai-
kis, M. Rašbabauskis, S. Šertvi-
lienė, A. Šįmauskaitė, J. čepuo-
nas M. Ba8tarienė S. Simams, V. 
Grabauskas, J. Skundikas, K. Bla
ževičius, r J . Aleksandravičius, J. 
Šakinskis,. P. Petkus, J. Venc
kus, J. Baldavičius, A. Laurina
vičius, J. Raginė, A. Sargunas, 

17 gruodžio, 1918.m., Šv. 
Onos Draugija iš Chieago 
Heights, Illinois $10.00 , 

11 sausio, 1919 m./iš Švento 
Mykolo parap. >Ohica^o, 111. 
gauta: 
Juozas Gerdžiunas . . $100.00 
Judita Kriminskaitė . . 30.00 
Šv. Myk. Ark. dr-ja ..10.00 

Surinktos \Va^ike^an,. 111, 
5—11 sausio, 1919. 

* 

Kunigas Jonas Kloris $100.00 
Brigita Austinaitė . . 100.00 
J . ir V. Petrauskai 50.00 
P . . i r O. Dabašinskai . . 25.00 
Stan. ir Ant. Austinai i 25.00 
Kotrina Burkauskienė . . 12.00 
Jieva Skyrienė 12.00 
Petronėlė Pazareckienė 12.00 
Pr. Bujanauskas 10.00 
Ant. Sutkus 10.00 
A n t Kleiva 10.00 
Mot. ir Vikt. Petruškos 10.00 
Ant. ir B .Truskauskai 7.00 
Jgn; ir Aleks. Pronckečiai 3.00 

Po $5.00 dol.: M. Rakaus
kas, P . ir A. Jonaičiai, V. Cla-
pas, K. Stulginskis, P. Jonu-
šansk'as, J . Raila, A. Didjur-
gis, J . Šimulynas, J . E. Bro-
žev>rčius, A. i r O. RinkŠcliai, 
J . Ašinys, A. L«tvaitienė, J . 
ir B. Bukančiai, A. Sabaliaus
kas, J . Leškys, O. Mikolaitie-
nė, S. Urbonas, P. Pocius, J . 
Žėkus, V. ir A. Zupkai, l t . 
Vasilauskaitė, Kokubauskienė, 
P. Kapturauskas, J . Duckevi
čius, R. Stanislovai tis, P. 
Vrenslovas, J . Šernauskas, K. 
Makuška, J . Kuznuckas, A. 
Paškauskas. B. Jonaitis. 

Po $2.00 dol.; P. Každale-
vičius, P. Augųstinavičienė, 
A. Gudienė, J . Vaičys, P. 
Sadauskis, J . 'Masieronis, E. 
Levanavičienė, Al Tekorienė, 
J . (Irikšas, A. Paulauskis, J . 
Naujokaitis, Mv Butkus, A. 
Jonča, A. Stanisloraitis. 

Po $1.00 dol.: A. Jankaus
kas, V. Paskališkas, J . Paze-
reskis, K. Kačinskaitė, A. Lat-
vaitienė, J . Kundrotas, M. Ga-
iinis, A. Bagdonas, J . Tamu
lis, M. Mockus, J . Žėkas, N. 
Čepas, K.Kantautas, K. Ne-
vardauskas, J . Zilaitis, A. 
Bakšys, J . GreVas, A. Kleiva, 
R, Stanislovaitis*, M. Skyrius, 
J . Bakšys, J . Grigu tis, J . Pet
kevičius, * S. Bartulaitis, M. 
Butkus, M. Butkus, S. Leke-
vičius, A. Truskauskas, o. 
Gečas, A. Knapskis, B. Vi
sockis, S. Gadeikis, M. Butkus, 
M. Salitienė, E. Tamulienė, M. 
Kanautifenė, O. Duocienė, M. 
Mikalauskienė, U, Butkienė, 
M. Vembrienė, B, Truskaus-
kienė, M. Vasylienė, J . Gene-
vičienė, P. Čepaitienė, L. Zai-
kienė, D. Valentinavičienė, M. 
Montvilienė, J . Skyrienė, B. 
Bukantienė, P ; Baronas, J . 
Kundrotienė, S. Gedvilas, L. 
Rajimas, B. Raiimiutė, F . 
Dombrauskis, S. Vembris, 
K. Bielskis, J . Jonikis, K. 
Žirgaitis, J . Mktulėnas, P. 
Stankaitis, J . Skuldickis, A. 
Mickds, P . Verubris, V. Ku-
baitis, J . Maziliauskas, K. 
Ambraziunaa, F . Bokas, J . Ke
ras, J . Bokąs, A^lVosyliui, P. 
Truskauskis, ^įTtiė^ienė, $L. 

Kuzmickas, Z. Al^ksionis, J . 
Leškys, M. Dragunienė, }£, 
^ase^čiukė, E. Kirutienė, P. 
Pavilionienė, A. Jončius, A. 
Turvilikė, A. Steponkus, J . 
Petrošius, J . Petruška, K. 
Kasiliauskas, A. Kapurauskis, 
P. Bagdonas, P. Janiulis, P. 
Šablickas, A. Povilauskienė, 
J . (Juozo) Petruška, J . Šukai-
tis, K. Mazi'inukė, F. Žiburka, 
A. Brazauskienė, J . Kuzmic
kas, J . Docius, D. Norkevi
čius, A. Puodžiuniutė, G. Bu-
kančiutė, D. Draudienė, J . 
Rudaitis, J . Pašekauskas, Ma
rijona Neverdauskienė, P . 
Petruška, P. Naujokas, J . 
Grinevičius, K. Rukstalis, M. 
Švitunienė, Mv Masilionienė, J . 
Tamidis, A. Šalaviejus, A. Tavi 
roza, V. Kaminskas, T. Svem-
beris. 

Smulkų aukii . . . . J. $33.80 
Išviso Waukegan, 111 surinkta 
$723.80. 

lUlnitrltl, nj«ch«iik«l, »ud»J*i, fttrilot ir įįh ]££}* 
dubinlaluki, dirbanti viduj ir l*uk«, yt% $įnOxa *»ūf*l 

PAIN-EXPELLER 
J»u iuviri prakioi-dafiimtri mtta 
k»ip iita piuld gyduole yr» w « 
tuojama an feriaTnioms paaek* 
Utena, išgydymai ramatitmo, 
akauamu krutinėję, ionoae ir rau-
manyte, neuralgijoa, atrenu die« 
girna. ialSlo Ir koaullo. 

Neapalgank pirkdama* pigius Taistaa didrtesę b«nkąae. *f^£*^u*?ui įį*TSmufe Paln^Speller, persitikrink ar yra IKARĄ, vaisbaženklis ant * ^ 0 H v M ~ i 5 2 - ~ , ^^ ^mkute. Oauismoa Tliose aptl^oae, sr tietiog 1« lubort<u1jos. 
P. AD. R1CHTER A OO., 74-80 YVMhln&toil St., Ncw Vork, N. Y./ , 
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PRANEŠIMAI. 

LIET. VYČIŲ 13 KUOPOS 
NARIŲ DOMAI. 

Seredoje, sausio 22 d. Davis 
Sąuare Parkučio svetainėje, 
7:30 vai. vak., Liet. Vyčių 13 
kp. laikys mėnesinį susirinki
mą. Susirinkimas bus bega
lo svarbus, nes apart kitko at
silankys p. M. Zujus,*"Vyčio" 
redaktorius; su prakalba " Vy
čio" spaustuvės reikalais. 

Tat siuomi kviečiamt visus 
narius ir nares hutinai atsi
lankyti į šį susirinkimą. 

Valdyba. 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS į 
v Telefinas McKiulcy 67(4 ( 

GYDO VISOKIAS LIGAS .S 
8457 South Western Boulevard 

KampM W. 35-tos gatvės 

! » 
: mm'* 

š»»»*»»»» • • • • ' 
I 

—i 

Telefonas Pullman 60 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

' Orima 11719 Ifichigan Ave. 
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 
iki 2 po pietų — 6:30 iki 8:30 

{ vakare. Nedėliomis nuo 19 
t ' Iki 11 išryto. 

A «N 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Mėnesinis Lietuvos Vyčių 
36 kp. susirinkimas įvyks ket
verge, sausio 23 d., Nekalto 
Prasidėjimo Pan. Šv. Bažny-
'tinėje svetainėje, 7:30 vai. va
kare. Nariai ir , narės malo
nėkite skaitlingai susirinkti. 
Šiame susirinkime turėsime 
svetį, p . M. Zujn, " V y č i o " re
daktorių, kuris plačiai išdės
tys reikalą, L. Vyčių organi
zacijai nuosavos spaustuvės. 

Yra ir daugiau svarbių rei
kalų svarstymui.. 

Valdyba. 

Labai svarbiam reikale pa-
iieškau Tamošiaus Sabaliaus
ko. Gyveno pirma Forest Ci
ty, Pa., o dabar Plymouth, Pa. 
Reikalingas labai man jo ad
resas, reikale Amerikos pilie
tiškų popierų, kurias pame
čiau. Susimildamas p. Saba
liauske atsišauk, arba kiti, ku
rie žinote praneškite man jo 
gerieji darugai. 

JohnMudr ik , 
3438 Belmont Ave., 

Chieago, IU. 

Nusipirkite labai gražia knygelę vardu: 

Pražudytas Gyvenimas 
• arba 

• 

. 
Girtuoklio Išpažintis 

Šita knygelė vos tik išėjo i5 spaudos. "Draugo" Bend
rovės laida. Turi 59 puslapius. 

aina DIK zuc. 
"Pražudyaas Gyvenimas" tinka mūsų knygynams. Dau-

dclj jų imantiems nuleidžiamas žviiius nuošimtis. */ 
"Pražudytas Gyvenimas" viena iš gražiausių apysakų. 

Paimta iš suomių gyvenimo. Kas kartą ją pradeda skaityti, 
nepames neperskaitęs ligi pabaigos. Taip yra užimanti. Ap
rašyta toks vaizdas, kurs dažnai sutinkamas ir tarp lietuvių 
palinkusių prie grtavimo, gi paskui nusprendžiusių pataisyti 
-savo klaidingą gyvenimą. 

Šita knygelė ypač rekomenduojama mūsų gerb, kle
bonams. Nes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdo
jimo. 

Reikalaukite tuojaus. Nes abribuotas skaitlius atspauz-
ū m i a . 

Adresuokite: 
DRAUGAS" PUBLISHING CO., 

1800 WEST 46-th STREET, 
CHICAGO, ILL. 

• 

*f, 

* 

Paieškau savo draugo Petro Tamo-
liuno, paeinana iš Kauno grub., Pa
nevėžio pav., Vabalninku parap. Pir-
hiiau gyveno Chlcagoj, dabar neži-
žinau kur. malonėkite pranešti sekan
čiu adresu: 

Jonas Novakas, „ 
2022 Canalport Ave.. Chieago, IU. 

Paieškau savo tetos Barboros Auk-
sorikes, ji dabar yra vedus, jos. pa
vardes po vyrai nežinau. Ji paeina 
iš Kauno Gubern. Raseinių Pav. 
Tenenių Parap. Aušbikavo Sodos. 
Tūrių labai svarbų reikalą, ji pati I 
arba kas apie ja žinotų meldžiu at-

[-sišauktl sekančių adresų. 
Ona Gedmmtalto 

po vyrui Dimskiene 
4*06 B, Wella Str. Ohloago, m . 

Paieškau savo brolio Petro Moc
kaus, paeina iš Kauno red., Raseinių 
apskr., Naumesčio vajs., Makių kai
mo. Jis pats arba kas apie jį žino, 
meldžiu pranešti sekančiu antrašuu Ž 
ką busiu dėginga. 

Ono Mockaitė-Kapturauskienė, 
1343 Prescott St. Wąukegan, Iii. 
i _ _ ^ „ 

Pajieškau savo brolių: Vinco ir 
Kazimiero ir sesei's Teresės Gecių. 
Paeina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Naumiesčio- parapijos, Palendrių so
džiaus. Keturi metai atgal, sesuo gy
veno Philadelphijoje, Pa., brolių ne
žinau kur jie dabar randasi. Jie pa-
tyi ir kiti, malonėkite pranešti i iuė 
adresu: / 

Adomas Gečas, 
4416 S. Hermitage, Av., Chieago, IU. 

. 

Nusipirk Naują Knygą I 

a s 
arba 

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖNESIO DIENAI 

apie 

MARIJOS GYVENIMĄ, DORYBES IR GARBĘ. 

Surinko kun. M. L D—as. -įį 
. 

Kaina tiktai 50 centų 
1 - - » • 

Užsakymns su pinigais adresuokite: 

• . 

• 
SACRED HEART RECTORY,]^ 

1 

i 

3F 

-
• - O. Box Y3, 

SIVER CREEK, PA. 
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United 8tates Food Administrattos Ucense No. 96901 

BANK 
pardavėjai . ir 
krautuvių parduoda ta 
pačia, kavą po 8 5 c 

GERIAUSI8 
SVIESTAS 

69c 

COFFEE 

bei 
ku 

<iai 
go 
\mc 

kų 

niei 

uiel 
per 

Riešučio Sviestaa 
Labai geras po 

32c 
OOOOA 

Geriausia Bankes 
9mmmW H svaro 

Geriausias Storage Sviestas, svaras už* 

ja 
bol 
niz; 

'4 
WE8T SIDB 

1644 W.Chicago av. 
187S Milwaukee av.; 
1054 Mlhtraukee av 
1046 Milwaokee av. 
961fl W. Ifortb av. 

1856 Blue Island av 
1917S.Halstedst . 
16S9 S. Halsted st. 
1818 W. ISth st. 
110aW.29ndst . . 
2StOWJCadiso«at. 

1610 
SOUTH SIDE 

SO*lWentfaworth a 
9427 S. Halsted st. 
4729 6. sd av/l 

HORTH etDM 
406 W JHvtstoB Bt 
790 W. ITorth av. 
9640 JLilnooto av. 
941911. Am 

uloi 
pas 




